كارثة مخطوطات القران والرد على كذب
فيديو مخطوطات القرآن تكتسح

مخطوطات الكتاب المقدس الجزء االول

الرد على مشكك مسلم ادعى ان مخطوطات القران تكتسح مخطوطات الكتاب المقدس .هذا
المشكك المسلم رأيته يكذب باستمرار في الموضوعات السابقة ولكن في هذا الموضوع
تعدى كل كذبه السابق ألنه أصبح يكذب في الواضح الذي نسميه intentional
 obvious lieفهو يدعي ان مخطوطات القران التي حرقت على يد عثمان واكلتها
الدابة وضاع ثلثي القران واستمرت في التحريف!! اكتسحت مخطوطات الكتاب المقدس
وادعى انه سيقدم سبع نقاط
أيضا أضاف على كذبه جريمة أخرى وهي السرقة فهو سرق بعض من هذا الموضوع من
ملفي
مقدمة في النقد النصي الجزء الثاني الفرق بين النقد النصي االدبي والكتابي
والذي قدمته في أكتوبر  2011وقدمت فيه ليس سبع نقاط مقارنة ولكن  12نقطة مقارنة
بين مخطوطات الكتاب والقراّن فسرق منهم بعض نقاط يستطيع ان يدلس عليهم ويحورهم
رغم ان عكس ما قال هو الصحيح وأضاف عليهم أشياء كاذبة.

وقبل عرض النقاط يبدأ المشكك كعادته في سلسلة الكذب ويدعي قائال
ان الوسيلة الوحيدة في نقل الكتاب المقدس هو النسخ باليد حتى زمن الطباعة بينما
القران وسيلتان هي المخطوطات والوسيلة الثانية هي النقل الشفهي عن طريق الحفظ في
الصدور
وبالطبع كعادته هذا كذب فالكتاب المقدس انتقل بوسائل كثيرة وليس نسخ اليد لمخطوطاته
فقط
فباإلضافة أوال للمخطوطات للعهد الجديد المكتوب باليوناني من القرن األول والثاني وما
بعدهم جيل عن جيل باآلالف ومستمر حتى زمن الطباعة وهذه تتفوق بما ال يقارن بالقران
ثانيا يوجد الترجمات القديمة وأيضا هي مكتوبة وتشهد على اصالة النص وهذه ال يوجد
ما يماثلها في القران الذي لم يحفظ حتى في لغة واحدة وال يوجد ترجمات في مناطق
معزولة مثل ترجمات الكتاب التي تؤكد اصالته بشكل قاطع
ثالثا أيضا القراءات الكنسية وهي كتبت وتحتوي على العهد الجديد بالكامل مقسم للقراءة
في الكنيسة حسب األيام وهذه أيضا ال يوجد ما يماثلها في القران وتؤكد اصالة الكتاب

رابعا اقتباسات اإلباء في كتاباتهم الذي اقتبسوا قبل مجمع نيقية العهد الجديد شبه بالكامل
ومكتوبة وتطابق الكتاب وهذه يوجد ما يشابهها في اقتباسات األحاديث من القران ولكن
متأخر وتثبت تحريف القران الن قران األحاديث يختلف عن القران الذي بين يديهم
خامسا اللتروجيات المكتوبة والمحفوظة التي بها اعداد الكتاب المقدس مكتوبة ومحفوظة
فالكتاب المقدس جدال لو حرقت مخطوطاته وهذا مستحيل لكثرتها والترجمات القديمة التي
في كل مكان في العالم وغيره فيمكن استخراجه من اقتباسات اإلباء المكتوبة أيضا على
عكس القران الذي ليس لو جدال حرقت مخطوطاته الن هذا حدث بالفعل على يد عثمان
واكلته الدابة ولم يكن مصدر غير التضارب الشفوي التي تؤكده الكتب اإلسالمية وعندي
منها كم ضخم ال يسعه هذا الملف وفقط سأقدم امثلة.
سادسا الكتاب المقدس باإلضافة لهذا الكم الضخم المتنوع من المصادر المكتوبة أيضا
التبشير الشفوي المحفوظ هذا باإلضافة الى سواء الراباوات اليهود للعهد القديم
والمبشرين والرهبان للعهدين الذين كان كل منهم يحفظ أسفار الكتاب المقدس ويسلموه
ويستطيعوا مراجعة حفظهم باستمرار بالنص المكتوب وغيرها من وسائل انتقال النص.

على عكس القران الذي انتقل فترة طويلة جدا بالنقل الشفهي فقط الذي ال يستطيع على
االطالق من االحتفاظ بنص طويل بل يستمر تحريفه وضياع أجزاء منه وسأقدم ادلة.
ولألسف من نقلوا القران كثير منهم يوصف بكذوب ووضاع في علم الجرح والتعديل وال
يأخذ منهم أحاديث مثل حفص وورش وعاصم وغيرهم فكيف اخذ منهم القران؟؟؟؟
عاصم
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فيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ ،
(سير أعالم النبالء) للذهبي جزء 6ص ،79في تراجم الرجال :قال الدارقطني :في حفظه
شيء… ،قال النسائي :عاصم ليس بحافظ…
تاريخ دمشق البن عساكر ،جزء 27ص 150نقرأ“ :قال العقيلي :لم يكن فيه إال سوء
الحفظ“.
(ميزان االعتدال في نقد الرجال) للذهبي جزء 4ص“ :13قال يحيى القطان :ما وجدت
رجالً اسمه عاصم إال وكان رديء الحفظ”!

(تهذيب التهذيب) البن حجر العسقالني جزء 3ص 90يقول في ترجمة من اسمه عاصم:
“وقد تكلم فيه ابن علية فقال :كان كل ما اسمه عاصم سيء الحفظ…وقال أبو بكر البزار
لم يكن بالحافظ…وقال ابن سعد :ثقة إال انه كثير الخطأ في حديثه”.
ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب جزء 3ص 90ضمن باب من اسمه عاصم“ :وسألت
ابا زرعة عنه (أي عاصم) فقال ثقة قال وذكره أبي فقال محله عندي محل الصدق صالح
الحديث وليس محله أن يقال هو ثقة ،ولم يكن بالحافظ.
كتاب (تقريب التهذيب) البن حجر أيضا جزء 1ص 455يقول عنه“ :صدوق له أوهام!”
الذهبي في ميزان االعتدال في نقد الرجال جزء 4ص“ :13حدثني يحيى قال سمعت شعبة
يقول حدثنا عاصم يعني بن أبي النجود وفي النفس ما فيها“.
كتاب تحفة األحوزي في تفسير سنن الترمذي لمحمد المباركفوري
وقال النسائي :ليس بحافظ
وقال الدارقطني :في حفظة شيء
وقال ابن خراش :في حديثه نكرة هذا السيء الحفظ اخذ منه القران شفويا

التالي حفص
كتاب (تهذيب التهذيب) البن حجر العسقالني الجزء الثاني ص 21ما يلي :وقال أبو احمد
بن عدي…كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم،
وكان حفص أقرأ من أبي بكر ،وكان كذابا
(أسنى المطالب ص“ )429رواه البيهقي وفيه حفص القارئ ُرمي بالكذب!“
وهذا أيضا مؤكد في كل من
كتاب (تهذيب التهذيب) البن حجر العسقالني الجزء الثاني ص21
كتاب (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للحافظ جمال الدين أبي الحجاج،
كتاب (المجروحين) ألبو حاتم محمد بن حبان ألبستي الجزء  1ص 255
كتاب (الضعفاء والمتروكين) البن الجوزي الجزء 1ص 221
كتاب (ميزان االعتدال) للذهبي الجزء  2ص .319
قال النسائي :ليس بثقة وال يكتب حديثه.
قال أبو قدامة السرخسي ،وعثمان بن سعيد الدارمي ويحيى بن معين :ليس بثقة!

جاء في كل الكتب التالية (ضعفاء الصغير) للبخاري الجزء  1ص  .35وفي كتاب (تهذيب
الكمال في أسماء الرجال) للحافظ جمال الدين أبي الحجاج .وفي كتاب (المجروحين) ألبو
حاتم محمد بن حبان ألبستي الجزء  1ص  255وفي كتاب (تهذيب التهذيب) البن حجر
العسقالني الجزء  2ص .21وفي كتاب (ميزان االعتدال) للذهبي الجزء  2ص  .319في
كتاب (الجرح والتعديل) الجزء  3ص 173لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي.
قال أحمد بن حنبل :قال يحيى بن سعيد ،شعبة :أخذ مني حفص بن سليمان كتابا ً فلم يرده،
وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع!
أي ال ينقل من المحفوظ من الصدور بل يكذب
كتاب (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للحافظ جمال الدين أبي الحجاج .وفي كتاب
(تهذيب التهذيب) البن حجر العسقالني الجزء  2ص.330
قال صالح بن محمد البغدادي :ال يكتب حديثه ،وأحاديثه كلها مناكير.
وقال زكريا بن يحيى الساجي يحدث عن سماك ،وعلقمة بن مرثد ،وقيس بن مسلم
وعاصم أحاديث بواطيل.

قال الساجي :حفص عند مناكير.
قال ابن عدي :وأحاديثه التي يرويها ال يتابعه عليها أحد خاصة عن الشعبي ،فإن أحاديثه
عنه منكرات ،وهو إلى الضعف أقرب.
كتاب “دفاع عن الحديث النبوي” لأللباني ص.107
وهذا منكر جدا ً حفص بن سليمان وهو األسدي القارىء الغاضري متروك متهم بالكذب
والوضع وقد تفرد به كما قال البيهقي وليث بن أبي سليم ضعيف مختلط وهو مخرج في
(السلسة الضعيفة) برقم (.)47
ومن يريد ان يرى امثلة تفصيلية يعود لكتاب
مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة
ومن يدعي الحفظ فها امثلة الختالف نصوص القران بالحفظ

ومثلها االالف .فمصحف حفص به االف االختالفات عن باقي المصاحف وهم مختلفين معا
أيضا باآلالف .فاين العصمة والحفظ في الصدور؟ فاخذوا القران من شخص كذاب
بل نجد النص القرآني في األحاديث يختلف عن القران االن.
امثلة قليلة من الكثير جدا من اختالف القران عن النص القرآني في االحاديث
مثل مالك يوم الدين في القران الحالي ولكن في االحاديث ملك يوم الدين
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قرأ { ملك يوم الدين }
الراوي :أبو هريرة المحدث :الطحاوي  -المصدر :شرح مشكل اآلثار  -الصفحة أو الرقم:
 14/17خالصة حكم المحدث :إسناده مقبول
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقطع قراءته { بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب
العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين }
الراوي :أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث :الطحاوي  -المصدر :شرح مشكل اآلثار -
الصفحة أو الرقم 14/8 :خالصة حكم المحدث :صحيح
فالقران محرف بشهادة االحاديث

أيضا كارثة االحصائيات التي ذكرت عدد كلمات القران وحروفه ونكتشف منها ضياع ثلثي
القران وأكرر الثلثين فقدوا والثلث المتبقي مختلف عليه وهذا سأقدمه تفصيال
وفوق كل ذلك في المسيحية عمل الروح القدس في اإلعالن الذي لم يتوقف في المسيحية
ولكن في اإلسالم دور جبريل المزعوم هذا توقف أوال بموت ورقة ابن نوفل
ورقَةُ ْ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم
ي فَتْ َرةً ،حتَّى َح ِّز َن َرسو ُل َّ ِّ
َّللا َ
ث ُ َّم لَ ْم يَ ْنش ْ
ي ،وفَت َ َر َ
َب َ
أن ت ُ ُو ِّفّ َ
الو ْح ُ
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ورقَةُ ْ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َمِّ ،فيما
ي َ
ث ُ َّم لَ ْم َي ْنش ْ
ي ،وفَت َ َر َ
َب َ
ي فَتْ َرةً حتَّى َح ِّز َن النب ُّ
أن ت ُ ُو ِّفّ َ
الو ْح ُ
بَلَغَنَاُ ،ح ْزنًا َ
أوفَى ب ِّذ ْر َو ِّة َجبَ ٍل
وس َ
الجبَا ِّل ،فَ ُكلَّما ْ
ارا َك ْي يَت َ َردَّى ِّمن ُر ُؤ ِّ
غدَا منه ِّم َر ً
ق ِّ
ش َوا ِّه ِّ
س ُك ُن ِّل َ
ذلك
سهُ تَبَدَّى له ِّج ْب ِّري ُل ،فَقا َل :يا ُم َح َّمدُ ،إنَّ َك َرسو ُل َّ ِّ
َّللا َحقًّا ،فَيَ ْ
ي منه نَ ْف َ
ِّل َك ْي يُ ْل ِّق َ
سهُ ،فَ َي ْر ِّج ُع ،فَ ِّإ َذا َ
الو ْحي ِّ َ
غدَا ِّل ِّمثْ ِّل َ
ذلك ،فَ ِّإ َذا أ ْوفَى ب ِّذ ْر َو ِّة
َجأ ْ ُ
شهُ ،وت َ ِّق ُّر نَ ْف ُ
طالَتْ عليه فَتْ َرةُ َ
َجبَ ٍل تَبَدَّى له ِّج ْب ِّري ُل فَقا َل له ِّمثْ َل َ
ذلك.
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َب ورقةُ ْ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم [
أن تُو ِّفّي وفتَر
حزن رسو ُل ِّ
ث َّم لم ينش ْ
الوحي فترةً حتَّى ِّ
ُ
شواهق الجبا ِّل فكلَّما أوفى ب ِّذرو ِّة
رؤوس
رارا لكي يتردَّى ِّمن
ِّ
فيما بلَغَنا ] حزنًا غدَا منه ِّم ً
ِّ
هللا حقًّا فيس ُك ُن لذلك
سه منها تبدَّى له جبري ُل فقال له :يا مح َّم ُد إنَّك رسو ُل ِّ
ي نف َ
جب ٍل كي يُلق َ
فيرج ُع فإذا طال عليه فترةُ الوحي ِّ غدا لمث ِّل ذلك فإذا أوفى ب ِّذرو ِّة الجب ِّل
سه
جأشُه وتقَ ُّر نف ُ
ِّ
تبدَّى له جبري ُل فيقو ُل له مث َل ذلك
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هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم [
حزن رسو ُل ِّ
ِّ
ث َّم لم ينش ْ
الوحي فترةً حتَّى ِّ
ُ
شواهق الجبا ِّل فكلَّما أوفى ب ِّذرو ِّة
رؤوس
رارا لكي يتردَّى ِّمن
ِّ
فيما بلَغَنا ] حزنًا غدَا منه ِّم ً
ِّ
هللا حقًّا فيس ُك ُن لذلك
سه منها تبدَّى له جبري ُل فقال له :يا مح َّم ُد إنَّك رسو ُل ِّ
ي نف َ
جب ٍل كي يُلق َ
فيرج ُع فإذا طال عليه فترةُ الوحي ِّ غدا لمث ِّل ذلك فإذا أوفى ب ِّذرو ِّة الجب ِّل
سه
جأشُه وتقَ ُّر نف ُ
ِّ
تبدَّى له جبري ُل فيقو ُل له مث َل ذلك
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وعندما توقف الوحي ثانية أي توقف جبريل تماما بموت الرسول (فيما عدا النصوص
القرآنية التي قاله الصحابة واضيفت للقران) مثلما ما اضافه عمر من ايات على قران
الرسول .فجاء فى كتاب اإلتقان في علوم القرأن لجالل الدين السيوطى الجزء األول
ص101و 102النوع العاشر فيما أنزل من القرأن على لسان بعض الصحابة
http://islamport.com/w/qur/Web/2757/84.htm
وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إن هللا جعل الحق
على لسان عمر وقلبه" قال ابن عمر :وما نزل بالناس أمر قط فقالوا :وقال :إال نزل
القرآن على نحو ما قال عمر .وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأي
فينزل به القرآن.
وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال :قال عمر :وافقت ربي في ثالث قلت :يا رسول هللا
صل ًّ
ى} وقلت :يا
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلتَ { :وات َّ ِّخذُوا ِّم ْن َمقَ ِّام ِّإ ْب َرا ِّهي َم ُم َ
رسول هللا إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن ؟ فنزلت آية
الحجاب واجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساؤه في الغيرة،

سى َربُّهُ ِّإ ْن َ
طلَّقَك َُّن أ َ ْن يُ ْب ِّدلَهُ أ َ ْز َواجا ً َخ ْيرا ً ِّم ْنك َُّن}  ،فنزلت كذلك.
فقلت لهنَ { :
ع َ
وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثالث في الحجاب وفي أساري
بدر وفي مقام إبراهيم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال :قال عمر وافقت ربي  -أو وافقني ربي في أربع نزلت
س َ
ين} اآلية فلما نزلت قلت أنا" :فتبارك هللا
هذه اآليةَ { :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِّ
األ ْن َ
ان ِّم ْن ُ
ساللَ ٍة ِّم ْن ِّط ٍ
س ُن ا ْل َخا ِّل ِّق َ
ين} .
َّللاُ أ َ ْح َ
ار َك َّ
أحسن الخالقين " فنزلت{ :فَت َ َب َ
وأخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبريل
الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمرَ { :م ْن ك َ
س ِّل ِّه َو ِّج ْب ِّري َل
َان َ
عد ُّوا ً ِّ َّ ِّ
ّلِل َو َمالئِّ َكتِّ ِّه َو ُر ُ
عد ٌُّو ِّل ْلكَافِّ ِّر َ
َّللا َ
ين} قال فنزلت على لسان عمر.
َو ِّميكَا َل فَ ِّإ َّن َّ َ
صحيح البخارى كتاب الصالة باب ما جاء فى القبلة ومن لم ير اإلعادة على من سها
فصلى ح387
http://hadith.alislam.com/Display/Display.asp?hnum=387&doc=0

حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن
الخطاب رضي هللا عنه وافقت ربي في ثالث فقلت يا رسول هللا لو اتخذنا من مقام إبراهيم
مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى  .وآية الحجاب قلت يا رسول هللا لو أمرت
نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى
هللا عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
فنزلت هذه اآلية .
** وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى لنفس الحديث يقول
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=387&doc=0

قوله  ( :وافقت ربي في ثالث ) والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت ,
لكن لرعاية األدب أسند الموافقة إلى نفسه  ,أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم ,
وليس في تخصيصه العدد بالثالث ما ينفي الزيادة عليها ; ألنه حصلت له الموافقة في
أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصالة على المنافقين  ,وهما في
الصحيح .

صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضى هللا عنه ح4412
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4412&doc=1

حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع
عن ابن عمر قال :قال عمر وافقت ربي في ثالث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي
أسارى بدر
** وفى صحيح مسلم بشرح النووى لنفس الحديث يقول :قوله  ( :قال عمر  :وافقت ربي
في ثالث  :في مقام إبراهيم  ,وفي الحجاب  ,وفي أسارى بدر ) .هذا من أجل مناقب عمر
وفضائله رضي هللا عنه  ,وهو مطابق للحديث قبله  ,ولهذا عقبه مسلم به  ,وجاء في هذه
الرواية  ( :وافقت ربي في ثالث )  ,وفسرها بهذه الثالث  .وجاء في رواية أخرى في
الصحيح  ( :اجتمع نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه في الغيرة  ,فقلت  :عسى
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت اآلية بذلك )  .وجاء في الحديث الذي
ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصالة على المنافقين  ,ونزول اآلية بذلك  ,وجاءت
موافقته في تحريم الخمر  .فهذه ست  ,وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة  .وهللا
أعلم .

** الخالصة **
هناك حوالى  8أيات قرأنية نزلوا على لسان عُمر وهم
 -1اإلتخاذ من مقام إبراهيم ُمصلى (سورة البقرة أية )125
 -2أية الطالق ( سورة التحريم أية )5
 -3أية الحجاب ( سورة األحزاب أية )53
 -4أية الخلق ( سورة المؤمنون أية )14
 -5عداوة هللا للكافرين (سورة البقرة )98
 -6أسرى بدر ( سورة األنفال )67
 -7منع الصالة على المنافقين
 -8تحريم الخمر
-9منع الفصل اكثر من اربع شهور البقرة 226
فقرانكم ليس محفوظ من الرسول بل حتى الصحابة اضافوا اليه

وقبل ان أكمل دعوني أقدم ادلة علمية على خطا كذبة الحفظ في الصدور بعد ان فشل
المسلمون في تقديم رد على مخطوطات كتابهم الذي حرقت مخطوطاته ونصوصه بالكامل
باإلضافة الى ما اكلته الدابة .والقليل الذي تبقى مختلف عن القران الحالي
أوال النقل الشفوي فقط لنص طويل بدقة هو امر مستحيل علميا وقدمت أبحاث تفصيلية
واختبارات على ذلك
Tatyana J. Elizarenkova (1995). Language and Style of the
Vedic Rsis. State University of New York Press. pp. 111–121.

Peter Scharf (2013). Keith Allan (ed.). The Oxford Handbook
of the History of Linguistics. Oxford University Press. pp.
228–234.
فهل اصدق االختبارات العلمية ام اصدق كذبة محفوظ في الصدور؟
مع مالحظة حتى لو حفظ شخص نص طويل فهو أيضا في بضعة سنين سينسى

بل لم يكتشف في القران مثلما فعلت حضارات قديمة لتقلل من األخطاء الشفوية في النقل
مثل ما يسمى ترقيم النص أي يوضع مقياس عددي للكلمات او التعبيرات لكي يكتشف لو
أخطأ الناقل الشفوي الذي غالبا يخطئ وهذا شرح في المرجع السابق
وأيضا هذا كان يتبع في التسليم الشفوي للتوراة باإلضافة بالطبع لكتابتها في المخطوطات
Howard Schwartz, Tree of Souls: The Mythology of Judaism,
Oxford University Press, 2004. p lv
أيضا كما يشرح لنا كتاب
Textual criticism and Qur’an manuscript
في الفصل  11ان النص المكتوب ال يتفق مع ادعاء الحفظ الشفوي ويثبت انه لم يوجد
حفظ في الفترة األولى والمخطوطات تؤكد انه لم يوجد حفظ كافي لسالمة نقل النص
ويلخص هذا في ص 155-152

فمن يدعي الحفظ في الصدور عليه االثبات ألنه مثبت بمخطوطات القران القليلة المتبقية
المختلفة عن القرائين المطبوعة المختلفة أيضا عن بعضها البعض انه حرف تماما وضاع
منه الكثير .فالحفظ في الصدور هو فقط حجة تقرح بها عقل المسلمين للرد على تحريف
قرانهم الغير مثبت اصالته .فعندما نجد مخطوطات القران والنصوص القرآنية تختلف عن
القران الحالي وعندما توجد ادلة اثرية واضحة على فقد كثير من القران تصبح ادعاء
الصدور كذبة فاألدلة المادية كالمخطوطات واالثار بالطبع أقوى بكثير من ادعاء شفوي
هو مثل كذبة الحفظ ولو كان الدليل المادي مثل المخطوطات ضد الكذبة فيتضح خطأها

والمجد هلل دائما

